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Sädehoito on yksi rintasyövän hoitomuodoista. Viime vuosina on tutkittu ja kehi-
tetty sädehoidon asettelutarkkuutta. Pintatunnistusjärjestelmän avulla pyritään 
entistä tarkempaan asettelutarkkuuteen ilman ionisoivaa säteilyä. Opinnäytetyön 
tavoitteena oli täydentää Tays:n sädehoitoyksikön tietoja AlignRT® -pintatunnis-
tusjärjestelmän mielenkiintoaluemalleista toiminnan kehittämiseksi. Opinnäyte-
työn tarkoituksena oli kuvailla AlignRT® -pintatunnistusjärjestelmän mielenkiinto-
aluemallien asettelutarkkuutta isosentrin suhteen. 
 
Opinnäytetyössä kolmen eri mielenkiintoaluemallin isosentripoikkeamia tarkas-
teltiin korkeus- (VRT), pituus- (LNG), sivu- (LAT) ja kiertosuunnassa (ROT). Ai-
neistoon mukaan otettiin rintasyöpäpotilaat, joille oli tehty rinnan osapoisto ja sä-
dehoito toteutettiin vapaassa hengityksessä. Hoidettavana alueena oli rinta tai 
rinta sekä solisalue. Mielenkiintoaluemalleja käytettiin jokaisella potilaalla ja niitä 
vuoroteltiin hoitojakson aikana. 
 
Tutkimusongelmana oli, millä pintatunnistusjärjestelmän mielenkiintoaluemallilla 
päästään vapaassa hengityksessä toteutetussa rintasyövän sädehoidossa par-
haimpaan asettelutarkkuuteen isosentrin suhteen. Opinnäytetyö tehtiin kvantita-
tiivisena eli määrällisenä tutkimuksena. Aineisto koostui 20 rintasyöpäpotilaan 
isosentripoikkeamista, joita oli yhteensä 292. Anonyymi aineisto luovutettiin opin-
näytetyön tekijöille Microsoft Excel -taulukkona. Aineisto analysoitiin käyttämällä 
Excel -taulukkolaskentaohjelmaa sekä sen laajennusta, Tixel -tilasto-ohjelmaa. 
 
Asettelutarkkuuden keskihajonta oli VRT-suunnassa O-ROI:lla 0,19 cm, R-
ROI:lla 0,16 cm ja T-ROI:lla 0,19 cm. LNG-suunnassa keskihajonta oli O-ROI:lla 
0,18 cm, R-ROI:lla 0,25 cm ja T-ROI:lla 0,19 cm. LAT-suunnassa keskihajonta 
oli O-ROI:lla 0,25 cm, R-ROI:lla 0,20 cm ja T-ROI:lla 0,19 cm sekä ROT-
suunnassa O-ROI:lla 0,81°, R-ROI:lla 0,93° ja T-ROI:lla 0,66°. Fraktiokertoja, jol-
loin rintasyöpäpotilaan asettelussa saavutettiin paras asettelutarkkuus, oli luku-
määräisesti O-ROI:lla 60, R-ROI:lla 48 ja T-ROI:lla yhteensä 64. 
 
Opinnäytetyön tuloksista voidaan havaita, että eniten vaihtelua asettelutarkkuu-
dessa oli O-ROI:lla ja R-ROI:lla. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että useim-
missa siirrossuunnissa parhaaseen asettelutarkkuuteen päästiin T-ROI:lla. Jat-
kotutkimusehdotuksena mielenkiintoaluemallien asettelutarkkuutta voisi verrata 
ortogonaalisten konekuvien sijaan hoitokoneella otettaviin KKTT-kuviin. 
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ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Radiography and Radiotherapy 
 
KORPISAARI, PÄIVI & REINVALL, ANNIINA: 
Different Shape Regions of Interests in Surface Guided Radiotherapy for Breast 
Cancer Patients 
 
Bachelor's thesis 48 pages, appendices four pages 
October 2020 

The aim of this thesis was to supplement the information of three different regions 
of interest (ROIs) for the Department of Oncology in Tampere University Hospital. 
ROIs were used in AlignRT® surface guidance system for 20 breast cancer pa-
tients in the Department of Oncology in Tampere University Hospital. The pur-
pose of this thesis is to describe the setup accuracy of three different ROIs in 
regards to breast cancer patients’ isocenter displacement. 

The thesis was conducted as a quantitative survey. The anonymous data was 
collected during the patient treatment courses, containing isocenter displacement 
from 292 fractions in vertical (VRT), longitudinal (LNG), lateral (LAT) and rota-
tional (ROT) directions. The thesis has been conducted in co-operation with Pir-
kanmaa Hospital District. 

The standard deviation displacements were for O-ROI 0,19 cm, R-ROI 0,16 cm 
and T-ROI 0,19 cm in VRT direction. In LNG direction the standard deviation were 
for O-ROI 0,18 cm, R-ROI 0,25 cm and T-ROI 0,19 cm. In LAT direction standard 
deviation were for O-ROI 0,25 cm, R-ROI 0,20 cm and T-ROI 0,19 cm and in 
ROT direction O-ROI 0,81°, R-ROI 0,93° and T-ROI 0,66°. Based on the results 
of this thesis most variation in setup accuracy were in O-ROI and R-ROI. T-ROI 
showed smallest setup displacements in most of the directions. 

Key words: radiotherapy, setup accuracy, surface guided radiotherapy, region 
of interest 
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ERITYISSANASTO 

 

 

BODY DICOM- 

referenssipinta 

Ihon pinnan malli annossuunnittelu-TT-kuvapakan tie-

doista 

CTV Mikroskooppisen leviämisen alue (Clinical Target Vo-

lume) 

DICOM Kansainvälinen standardi lääketieteellisen käytön ku-

vatiedostojen käsittelyyn, siirtoon ja säilytykseen (Digi-

tal Imaging and Communications in Medicine) 

DRR-kuva Digitaalisesti rekonstruoitu röntgenkuva 

Fraktiointi Sädehoidon kokonaisannoksen pilkkominen kerta-an-

noksiin 

GTV Makroskooppisen kasvuston alue (Gross Tumor Vo-

lume) 

Gy Gray, absorboituneen annoksen mittayksikkö, 1 Gy = 

1 J/kg 

Hypofraktiointi Fraktion annoskoon suurentaminen ja fraktiokertojen 

harventaminen 

IGRT Kuvantaohjattu sädehoito (Image Guided Radiothe-

rapy) 

IMRT Intensiteettimuokattu sädehoito (Intensity-Modulated 

Radiation Therapy) 

Isosentri Hoitotaso 

Isosentipoikkeama DRR-kuvan ja konekuvan välinen poikkeama isosent-

rin suhteen 

Konventionaalinen  

fraktiointi 

Tavanomainen fraktiointi 

Mielenkiintoaluemalli Referenssipinnan alue, jota pintatunnistusjärjestelmä 

havainnoi 

MLC Moniliuskarajain (Multileaf Collimator) 

O-ROI Mielenkiintoaluemalli, jossa havainnoidaan sädetettä-

vän rinnan ympärystä 

PTV Suunnittelualue (Planning Target Volume) 
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ROI Mielenkiintoalue (Region of Interest) 

R-ROI Mielenkiintoaluemalli, jossa havainnoidaan koko säde-

tettävää rintaa 

Toimenpideraja Raja, jonka ylittyessä potilaan asentoa korjataan ja ko-

nekuvat sekä kohdistus tehdään uudelleen 

T-ROI Mielenkiintoaluemalli, jossa havainnoidaan rinnan 

alusen kylkiluiden ja rintalastan aluetta, mutta rajataan 

pallean aluetta pois 

VMAT Kaarihoito (Volume Modulate Arc Therapy) 
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1 JOHDANTO 

 

 

Rintasyöpä on maailmanlaajuisesti yleisin naisilla esiintyvä syöpä ja se aiheuttaa 

15% naisten syöpäkuolemista (Joensuu 2019, 6). Leikkauksen jälkeinen säde-

hoito vähentää rintasyövän paikallista uusiutumista, pidentää tautivapaata elinai-

kaa ja vähentää syöpäkuolemia (Vaalavirta & Skyttä 2019, 38–40). Sädehoidolla 

pyritään tuhoamaan syöpäsolukkoa, mutta säästämään tervettä kudosta. Säde-

hoito kohdistetaan mahdollisimman tarkasti halutulle kohdealueelle. Tällöin itse 

kohteeseen saadaan sädehoitosuunnitelman mukainen, mahdollisimman korkea 

annos ja tervekudokselle aiheutettaisiin mahdollisimman pieni säteilyaltistus. 

(Jussila, Kangas & Haltamo 2010, 30, 51, 137.) 

 

Sädehoitoa on käytetty yleisesti syöpien hoidossa yli 100 vuotta ja siihen käytet-

täviä hoitotekniikoita kehitetään edelleen (Choong, Turner & Flatley 2014, 167). 

Viime vuosina sädehoidossa on muun muassa tutkittu ja kehitetty potilaan aset-

telun tarkkuutta. Parantamalla asettelutarkkuutta ilman ionisoivaa säteilyä on 

mahdollista vähentää päivittäistä konekuvantamista ja siten pienentää potilaalle 

aiheutuvaa säteilyaltistusta. (Laaksomaa ym. 2019, 22–23.) 

 

Potilaan asettelutarkkuutta pintatunnistusjärjestelmän avulla on tutkittu esimer-

kiksi vertaamalla pintatunnistusjärjestelmää perinteiseen laserasetteluun. Näissä 

tutkimuksissa pintatunnistusjärjestelmällä on päästy parempaan asettelutarkkuu-

teen kuin perinteisellä laserasettelulla. (Sá ym. 2018, 64; Laaksomaa ym. 2019, 

23; Pazos 2019.) Lisäksi potilaan asettelu on ollut nopeaa ja helposti toistetta-

vissa pintatunnistusjärjestelmän avulla (Gaisberger ym. 2013; Crop ym. 2016; 

Hoisak & Pawlicki 2018; Ma ym. 2018; Pazos ym. 2019). Pintatunnistusjärjes-

telmä kuvaa potilaan ihon pintaa 3D-kameroilla eikä siinä käytetä ionisoivaa sä-

teilyä. Tämän vuoksi pintatunnistusjärjestelmän käyttö ei lisää potilaan säteilyal-

tistusta. (VisionRT 2018a, 14, 19.) 

 

Tämän opinnäytetyön yhteistyökumppanina on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. 

Opinnäytetyössä kuvaillaan VisionRT:n pintatunnistusjärjestelmän AlignRT® kol-

men eri mielenkiintoaluemallin eli asettelu-ROI:n (region of interest) asettelutark-
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kuutta isosentripoikkeamien perusteella. Mielenkiintoaluemalleista kaksi on Visi-

onRT:n mielenkiintoaluemalleja R-ROI ja O-ROI. Kolmantena on Tampereen yli-

opistollisen keskussairaalan (Tays) sädehoitoyksikön ja VisionRT:n yhteistyönä, 

Tays sädehoitoyksikön käyttöön kehitetty mielenkiintoaluemalli T-ROI. 
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2 RINTASYÖVÄN SÄDEHOITO 

 

 

Suomessa rintasyöpä on yleisin naisilla esiintyvä syöpä ja kaikista naisten syö-

vistä noin 25 % on rintasyöpiä. Vuonna 2018 Suomessa rintasyöpään sairastui 

4934 naista ja rintasyöpään menehtyi 873 naista. Rintasyövän esiintyvyys on 

Suomessa ja Pohjoismaissa hieman korkeampi kuin muualla maailmassa. (Suo-

men syöpärekisteri n.d; Joensuu 2019, 6.) 

 

 

2.1 Rintasyövän leikkauksen jälkeinen sädehoito 

 

Rintasyövän kirurgisen poiston tavoitteena on leikata kasvain pois riittävän suu-

rella tervekudosmarginaalilla eli leikataan kasvaimen ympäriltä myös tervettä ku-

dosta, jossa voidaan olettaa jo kasvavan mikroskooppista syöpäsolukkoa. Leik-

kauksella pyritään minimoimaan uusiutumisen riski, selvittämään kasvaimen laa-

juus rinnan alueella ja levinneisyys imusolmukkeiden alueelle. Toimenpiteen 

laatu vaikuttaa suuresti potilaan eloonjäämisennusteeseen sekä elämänlaatuun, 

joten se pyritään tekemään mahdollisimman hyvällä toiminnallisella ja kosmeet-

tisella tuloksella. (Jahkola, Joukainen & Leidenius 2019, 24.) 

 

Sädehoidolla on rintasyövän hoidossa suuri merkitys. Sädehoidon on todettu pie-

nentävän uusiutumisen riskiä 65–75 prosenttia. Tutkimuksissa ei ole pystytty 

osoittamaan sellaista potilasryhmää, joka ei hyötyisi sädehoidosta. (Jahkola ym. 

2019, 24; Vaalavirta & Skyttä 2019, 38.) Kun yhdistetään sädehoito säästävään 

rinnan leikkaukseen, päästään yhtä hyvään eloonjäämisennusteeseen kuin koko 

rinnan poistolla. Rintaa säästävä leikkaus tehdään aina potilaan sitä toivoessa, 

mikäli sille ei ole estettä. Tällainen este voi olla esimerkiksi se, ettei potilaalle 

voida antaa sädehoitoa. (Jahkola ym. 2019, 24.) 

 

Rinnan alueen sädehoito aloitetaan suunnittelemalla hoito kolmeulotteiseen an-

nossuunnittelun tietokonetomografia- eli TT -kuvapakkaan. Annossuunnittelu-TT 

-kuvapakkaan piirretään muun muassa hoitokohde, riskielimet sekä hoitokentät 

tai -kaaret. (Jussila ym. 2010, 88–89; Vaalavirta & Skyttä 2019, 38.) Sädehoi-
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dossa käytetään suuria säteilyannoksia, joten sädehoidon kokonaisannos jae-

taan useisiin pienempiin kerta-annoksiin eli fraktioihin (Sipilä 2004,196; Jussila 

ym. 2010, 63). Rinnan alueen sädehoito voidaan toteuttaa joko konventionaali-

sesti fraktioituna tai hypofraktioituna. Konventionaalisesti eli tavanomaisesti frak-

tioitaessa sädehoidon kokonaisannos jaetaan noin kahden (2) grayn (Gy) kerta-

annoksiin. Hypofraktioinnissa fraktiokerrat harvenevat ja fraktiokohtainen annos-

koko kasvaa. Lisäksi usein hypofraktioinnissa kerta-annosten kasvaessa koko-

naisannos pienenee. (Jussila ym. 2010, 63–64, 88–89; Vaalavirta & Skyttä 2019, 

38.) Konventionaalisessa fraktioinnissa sädehoito toteutetaan viitenä (5) arkipäi-

vänä viikossa yhteensä 20–25 fraktiossa. Rintaa säästävän leikkauksen jälkeen 

ensisijainen vaihtoehto on hypofraktiointi, jossa hoito toteutetaan viitenä (5) arki-

päivänä viikossa yhteensä 15 tai 16 fraktiossa. (Vaalavirta & Skyttä 2019, 38.) 

 

 

2.2 Biologinen ja fysikaalinen annossuunnittelu 

 

Hoidon kohdistus halutulle kohdealueelle on tärkeää, jotta syöpäkasvain saa suu-

rimman mahdollisen sädeannoksen. Samalla tervekudosta sekä riskielimiä saa-

daan suojattua. (Choong ym. 2014, 169; Jussila ym. 2010, 51.) Annossuunnitte-

lussa erilaisilla toimenpiteillä varmistetaan se, että hoidolla päästään haluttuun 

lopputulokseen. Annossuunnittelu voidaan jakaa biologiseen ja fysikaaliseen an-

nossuunnitteluun. Biologisesta annossuunnittelusta vastaa sädehoitolääkäri. 

Hän määrittää sädehoidon kokonaisannoksen, fraktiot, hoitokohteen ja riskielimet 

sekä riskielimien annosrajat, joita ei saa ylittää. (Jussila 2010, 88–92.) 

 

Biologisessa annossuunnittelussa hoitokohde jaetaan eri alueisiin. (Jussila ym. 

2010, 88–89). Makroskooppisen kasvaimen alue eli GTV (gross tumor volume) 

on alue, josta kasvain voidaan tuntea tai havaita kuvantamisen keinoin. GTV:n 

ympärille lisätään marginaali, joka sisältää todennäköisen mikroskooppisen le-

viämisen alueen. Tätä kutsutaan kliiniseksi kohdealueeksi eli CTV:ksi (clinical 

target volume). Lisäksi CTV:n ympärille lisätään marginaali, joka huomioi kasvai-

men mahdollisen liikkeen sekä epätarkkuudet potilaan asettelussa. Koko aluetta 

kutsutaan suunnittelualueeksi eli PTV:ksi (planning target volume). Sädehoi-

dossa hoidon tulee kattaa koko PTV:n alue. (Jussila ym. 2010, 89–90; Choong 

ym. 2014 168–169.) 
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Fysikaalisessa annossuunnittelussa määritellään hoitotekniikka sekä hoitokentät 

tai -kaaret annossuunnittelu-TT -kuvapakkaan. Fysikaalisen annossuunnittelun 

tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman hyvä sädehoitosuunnitelma, joka 

vastaa biologisessa annossuunnitelmassa määritettyjä tavoitteita. Sädehoito to-

teutetaan usein monen tekniikan yhdistelmänä. Sädehoidon perustekniikka on 

konformaalinen eli kohdealueen mukainen sädehoito. Siinä sädekeila muotoil-

laan moniliuskarajaimilla (MLC) kohdealueen mukaisesti. Nykyisin lähes kaikki 

hoidot toteutetaan lisäksi IMRT eli intensiteettimuokattuna sädehoitona, jossa 

MLC-liuskat liikkuvat kohdealueen mukaisesti sädetyksen aikana. (Jussila ym. 

2010, 88, 92–94, 124–125.) 

 

Monet rinnan alueen sädehoidot toteutetaan VMAT- eli kaarihoitona tai ne voi-

daan toteuttaa myös perinteisillä tangentiaalisilla hoitokentillä (Vaalavirta & 

Skyttä, 2019, 39). VMAT-hoidossa IMRT:n lisäksi sädehoitolaiteen kanturi liikkuu 

kaarena kohteen ympärillä 360 astetta sädetyksen aikana. Yhdellä hoitokerralla 

potilaalla voi olla yksi tai useampi hoitokaari. Hoitokaaren aikana MLC-liuskat ja 

kanturi liikkuvat sekä tarvittaessa liikkeen nopeutta voidaan vaihdella. (Valve 

2011, 12; Myllykangas ym. 2017, 1558.) 

 

 

2.3 Potilaan hoitoasento 

 

Potilaan hoitoasento määritellään annossuunnittelu-TT -kuvauksen yhteydessä. 

Tiedot potilaan hoitoasennosta ja fiksaatiovälineen säädöistä dokumentoidaan 

tarkasti potilaan tietoihin, jotta hoitoasento on toistettavissa hoitolaitteella. Doku-

mentoinnin täytyy olla niin yksiselitteinen, että kuka tahansa yksikön röntgenhoi-

tajista osaisi merkintöjen perusteella asetella potilaan. (Jussila ym. 2010, 82, 

144.) Jokaisella sädehoitokerralla potilas asetellaan hoitoasentoon pintatunnis-

tusjärjestelmän mielenkiintoaluemallin mukaisesti potilasta ja hoitopöytää liikut-

tamalla. (Laaksomaa ym. 2019, 22.) 

 

Hoitoasennon tulee olla sellainen, että se mahdollistaa sädehoidon toteutuksen 

hoitokohteen ja terveen kudoksen huomioimisen kannalta parhaista suunnista. 

Hoitoasennon on oltava toistettavissa jokaisella sädehoitokerralla ja on huomioi-
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tava, että potilas pystyy olemaan kyseisessä asennossa hoidon ajan. Hoi-

toasento tuetaan fiksaatiovälineillä eli erilaisilla tuilla. Tuet auttavat potilasta py-

symään samassa asennossa hoidon ajan ja mahdollistavat hoitoasennon toistet-

tavuuden hoitolaitteella. (Jussila ym. 2010, 82, 84; Choong ym. 2014, 168.) Hoi-

toasentona rinnan alueen sädehoidossa on asettua hoitopöydälle selinmakuulle 

suorana, kädet tuettuina pään yläpuolelle. (Jussila ym. 2010, 82, 84; kuva 1.) 

 

 

 

KUVA 1. Hoitoasento rinnan alueen sädehoidossa (kuva Päivi Korpisaari) 

 

Rinnan alueen sädehoidossa Tays sädehoitoyksikössä on käytössä fiksaatiovä-

lineenä SaBella Flex™ -teline (Laaksomaa 2020; kuva 2). SaBella Flex™:ssä on 

säädettävissä kallistus, niskatuki, käsivarsituet ja käsituet. Käsivarsitukia on 

myös eri korkuisia ja niskatukia eri mallisia, jotta ne voidaan valita potilaan ana-

tomian mukaisesti. Potilaskohtaisesti voidaan määrittää myös reisien alle tulevan 

tyynyn sijainti. Sen tarkoituksena on tukea potilaan asentoa ja estää kehoa liuku-

masta alaspäin kallistetulla alustalla (CDR Systems Inc. 2019, 27.) 
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KUVA 2. Rinnan alueen sädehoidossa käytettävä fiksaatioväline SaBella Flex™ 

(kuva Päivi Korpisaari) 
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3 PINTATUNNISTUSJÄRJESTELMÄ 

 

 

AlignRT® -pintatunnistusjärjestelmä on ionisoimaton ja noninvasiivinen videotek-

niikalla toteutettu kolmiulotteinen (3D) pinnan kuvantamisjärjestelmä. Pintatun-

nistusjärjestelmä kuvaa 3D-kameroilla potilaan ihon pinnasta 3D-kuvaa ja seuraa 

pinnan muutoksia potilasta aseteltaessa sekä sädehoidon aikana. Potilaan aset-

telu ja suoruus tarkistetaan pintatunnistusjärjestelmän avulla jokaisella hoitoker-

ralla. Pintatunnistusjärjestelmän käyttö ei vaadi pysyvien tatuointimerkkien teke-

mistä potilaaseen. (Vision RT 2018a, 14, 19.) 

 

 

3.1 Potilaan asettelu pintatunnistusjärjestelmällä 

 

Perinteisesti sädehoidossa potilas on aseteltu ja hoito kohdistettu tatuointimerk-

kien ja laservalojen avulla. Pintatunnistusjärjestelmää käyttämällä pyritään en-

tistä tarkempaan potilaan asetteluun ja hoidon kohdistukseen. Lisäksi pintatun-

nistusjärjestelmällä pystytään seuraamaan potilaan hoidon aikaista liikettä. Pin-

tatunnistusjärjestelmään määritellään toimenpideraja potilaan hoidon aikaiselle 

liikkeelle. Toimenpiderajan ylittyessä laite keskeyttää säteilytyksen. (Sá ym. 

2018, 65; Hoisak & Pawlicki 2018, 185.) 

 

Sädehoidon suunnitteluvaiheessa otetaan annossuunnittelu-TT -kuvapakka poti-

laasta hänen ollessa aseteltuna hoitoasentoon. AlignRT® -pintatunnistusjärjes-

telmässä käytettävät referenssipinnat saadaan siirtämällä annossuunnittelu-TT -

kuvapakan tiedoista ihon pinnan rakennemalli eli BODY DICOM -referenssipinta 

pintatunnistusjärjestelmälle. (Vision RT 2018a, 14, 19; kuvio 1.) DICOM on kan-

sainvälinen standardi lääketieteellisessä käytössä olevien kuvatiedostojen käsit-

telyyn, siirtoon ja säilytykseen (Vision RT 2018a, 6). Jokaisella hoitokerralla poti-

laan ihon pinta kuvataan 3D-kameroilla. Sen hetkistä pintaa verrataan pintatun-

nistusjärjestelmän pinnan vertailuohjelmalla referenssipintaan. (Vision RT 2018a, 

14, 19; kuvio 1.) Rintasyöpäpotilaan asetteluun voidaan käyttää myös hoitoko-

neella otettua asettelupintaa BODY DICOM -referenssipinnan sijasta. Näin toimi-
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taan tilanteissa, joissa BODY DICOM -referenssipinnalla on isosentrissä tai poti-

laan asettelussa systemaattista virhettä. (Vision RT 2018a, 14, 19; Laaksomaa 

2020.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. AlignRT® -pintatunnistusjärjestelmän eri työvaiheet (piirros Päivi Kor-

pisaari ja Anniina Reinvall) 

 

Pintatunnistusjärjestelmä kuvaa 3D-kameroilla ihon pintaa ja rekisteröi mielen-

kiintoaluemallin mukaisesti piirrettyä kohtaa potilaasta. Se havaitsee potilaan 

asennon sekä liikkeen referenssipintaan verraten ja ilmoittaa poikkeamat reaa-

liajassa näytöllä. (Vision RT 2018a, 14, 19.) Poikkeamat näkyvät kuudessa (6) 

eri siirtosuunnassa sekä lukuina että visuaalisesti. (Hoisak & Pawlick 2018, 186.) 

 

Sädehoidossa potilaan asettelun tavoitteena on jokaisella hoitokerralla toistaa 

sama asento, joka potilaalla on ollut annossuunnittelu-TT -kuvauksessa. Potilas 

asetellaan hoitopöytää ja potilasta siirtämällä laservalojen ja tatuointimerkkien 

mukaiseen hoitoasentoon ja -tasoon. (Jussila ym. 2010, 144.) Pintatunnistusjär-

jestelmällä voidaan laskea hoitopöydän uusi sijainti ja sen mukaisesti liikuttaa 

hoitopöytää, mikäli asettelussa on poikkeamaa suhteessa BODY DICOM -refe-

renssipintaan. (Vision RT 2018a, 14, 19.) Käden asettelun varmistamiseksi poti-

laasta otetaan 3D-kuva asettelupinnasta 3D-kameroilla. Asettelupinnan 3D-ku-

vaa verrataan pintatunnistusjärjestelmän ohjelmalla BODY DICOM -referenssi-

pintaan. Tarvittaessa käden asentoa korjataan, jonka jälkeen 3D-kuva asettelu-

pinnasta uusitaan. (Tays 2019a). 

Annossuunnittelu-TT -kuvapakka 

BODY DICOM -referenssipinta 

ROI:n valinta/piirtäminen referenssipintaan 

Potilaan asettelu hoitokoneelle 

Uusi referenssipinta hoidon aikaiseen seurantaan 
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Hoitopöytää liikutettaessa siirros on positiivinen tai negatiivinen sen mukaan, mi-

hin suuntaan siirros tehdään. Nostaessa hoitopöytää VRT-suunnassa ylöspäin 

siirros on negatiivinen ja laskiessa alaspäin siirros on positiivinen. Liikuttaessa 

hoitopöytää LNG-suunnassa hoitolaitetta eli kanturia kohti, siirros on positiivinen 

ja poispäin kanturista siirros on negatiivinen. LAT-suunnassa, potilaan jalko-

päästä katsottaessa, siirros oikealle päin on positiivinen ja vasemmalle päin ne-

gatiivinen. Myös ROT-suunnan kiertoliike katsotaan potilaan jalkopäästä kantu-

riin päin, jolloin kierto oikeaan on negatiivinen ja kierto vasempaan positiivinen. 

(Laaksomaa 2020; kuvio 2.) 

 

 

 

KUVIO 2. Hoitopöydän siirrossuunnat ja siirrossuuntien etumerkit (piirros Anniina 

Reinvall) 

 

Annossuunnittelu-TT -kuvauksessa potilas asetellaan kuvauspöydälle ja huo-

neessa olevien laservalojen avulla tarkistetaan potilaan suoruus. Laservalojen 

leikkauspisteisiin tatuoidaan potilaaseen pysyvät tatuointimerkit. (Jussila ym. 

2010, 86, 145.) Rinnan alueen sädehoitopotilaalle tatuoidaan asettelupisteet po-

tilaan keskiviivaan keskelle rintalastaa sekä vatsalle noin 20 cm päähän keskipis-

teestä. Lisäksi molemmille kyljille tatuoidaan asettelupisteet lasereiden leikkaus-

pisteisiin mamillatasoon. (Tays 2019b; kuva 3.) 
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KUVA 3. Tatuoitujen asettelupisteiden paikat rintasyöpäpotilaalla (Tays 2019b) 

 

 

3.2 Asettelutarkkuus pintatunnistusjärjestelmällä 

 

Sädehoidon tavoitteena on saada suunniteltu sädeannos PTV-alueelle säästäen 

tervettä kudosta säteilyn aiheuttamilta haitoilta. Tämän tavoitteen saavutta-

miseksi potilaan asettelun tarkkuus on erittäin tärkeää. (Choong ym. 2014, 167–

168.) Asettelu sekä siitä johtuvat poikkeamat vaikuttavat annosjakaumaan PTV-

alueella sekä riskielimissä, kuten esimerkiksi keuhkoissa ja sydämessä (Ma ym. 

2018, 1). 

 

Laaksomaan ym. (2019) tutkimuksessa pintatunnistusjärjestelmällä päästiin tar-

kempaan asettelutarkkuuteen kuin perinteisellä laserasettelulla. Tutkimuksen ai-

neistossa oli 51 rintasyöpäpotilasta, joiden hoito toteutettiin vapaassa hengityk-

sessä. Tutkimuksessa asettelutarkkuutta tutkittiin keräämällä konekuvakohdis-

tuksesta saatavat isosentripoikkeamat sekä vertaamalla niitä perinteisen laser-

asettelun ja pintatunnistusjärjestelmän välillä. Asettelutarkkuus oli VRT-

suunnassa laserasettelulla 4,1 mm ja AlignRT® -pintatunnistusjärjestelmällä 3,5 

mm sekä LNG-suunnassa oli laserasettelulla 7,1 mm ja pintatunnistusjärjestel-

mällä 5,2 mm. LAT-suunnassa asettelutarkkuus oli laserasettelulla 6,3 mm ja pin-

tatunnistusjärjestelmällä 4,8 mm. Samassa tutkimuksessa laserasettelun satun-

nainen virhe oli LNG-suunnassa 3,8 mm, kun taas pintatunnistusjärjestelmällä se 

oli ollut 2,2 mm. Laaksomaan tutkimuksessa laserasettelun satunnainen virhe oli 

selvästi suurempi pintatunnistusjärjestelmällä asetteluun nähden. (Laaksomaa 

ym. 2019, 23.) 
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Myös Sán ym. (2018) tutkimuksessa pintatunnistusjärjestelmän avulla päästiin 

parempaan asettelutarkkuuteen kuin perinteisellä laserasettelulla. Tutkimuk-

sessa vertailtiin kahta ryhmää, joista toisessa rintasyöpäpotilaat aseteltiin perin-

teisellä laserasettelulla ja toisessa AlignRT® -pintatunnistusjärjestelmän avulla. 

VRT-suunnassa laserasetteluryhmällä keskihajonta (SD) oli 2,9 mm ja pintatun-

nistusjärjestelmäryhmällä 1,4 mm. LNG-suunnassa ryhmien keskihajonnat olivat 

laserasettelulla 3,3 mm ja pintatunnistusjärjestelmällä 2,9 mm. LAT-suunnassa 

ryhmien keskihajonnat olivat laserasettelulla 2,9 mm ja pintatunnistusjärjestel-

mällä 1,4 mm. Tutkimuksessa pintatunnistusjärjestelmä koettiin hyödylliseksi. 

Sen avulla hoitoasento oli paremmin toistettavissa, sillä asettelutarkkuus oli pa-

rempi suhteessa isosentriin. (Sá ym. 2018, 64.) 

 

Russell, Mack, Paul ja Senthi (2018) vertailivat tutkimuksessaan kolmen eri aset-

telutavan tarkkuutta rintasyöpäpotilailla, joiden hoito toteutettiin vapaassa hengi-

tyksessä. Tutkimuksessa potilaat oli jaettu kolmeen ryhmään. Yksi ryhmä asetel-

tiin perinteisellä laserasettelulla, toisessa ryhmässä käytettiin AlignRT® -pinta-

tunnistusjärjestelmää ja laserasettelua. Kolmannessa ryhmässä käytettiin pelk-

kää AlignRT® -pintatunnistusjärjestelmää. Isosentripoikkeamat mitattiin LAT-, 

LNG- ja VRT-suunnissa ja ilmoitettiin yhtenä lukuna (absolute displacement). La-

serasetteluryhmällä isosentripoikkeaman keskihajonnan keskiarvo (mean SD) oli 

0,39 cm (± 0,11 cm), kun taas ryhmällä, jolla käytettiin pintatunnistusjärjestelmää 

ja laserasettelua arvo oli 0,28 cm (± 0,09 cm). Pelkkää pintatunnistusjärjestelmää 

käyttävällä ryhmällä isosentripoikkeaman keskihajonnan keskiarvo oli 0,27 cm (± 

0,08 cm). Tulosten perusteella pintatunnistusjärjestelmällä saavutettiin parempi 

asettelutarkkuus. Tutkimuksessa ei todettu olevan suurta merkitystä käytettiinkö 

pintatunnistusjärjestelmää perinteisen laserasettelun kanssa vai ilman. Tutki-

muksessa todettiin, että koska pintatunnistusjärjestelmä tunnistaa hoidonaikai-

sen liikkeen, sitä käyttämällä voidaan hoitoalueen marginaaleja pienentää ja ris-

kielimien annosta laskea. (Russell ym. 2018, 102.) 

 

Pintatunnistusjärjestelmä todettiin nopeaksi Pazosin ym. (2019) tutkimuksessa. 

jossa tutkittiin potilaan asettelun nopeutta pintatunnistusjärjestelmän ja perintei-

sen laserasettelun välillä. Tutkimukseen osallistui 180 rintasyöpäpotilasta ja aset-

telutarkkuus varmistettiin konekuvakohdistuksella. Potilaan asetteluun kulunee-

seen aikaan vaikutti eniten se, toteutettiinko sädehoito vapaassa hengityksessä 



19 

 

vai syvässä sisäänhengityspidätyksessä eli DIBH-hoitona. Tutkimuksessa poti-

laan asettelussa kului keskimäärin (Md) kahdeksan (8) minuuttia. Pintatunnistus-

järjestelmän käyttö ei pidentänyt asetteluaikaa, mutta sen avulla todettiin päästä-

vän parempaan asettelutarkkuuteen. (Pazos ym. 2019, 964–971.) Lisäksi Cropin 

ym. (2016) tutkimuksessa todettiin potilaan asettelutarkkuuden heikentyvän, mitä 

enemmän aikaa kului asettelusta hoidon alkamiseen (Crop ym. 2016, 210). 
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4 MIELENKIINTOALUEMALLIT 

 

 

Pintatunnistusjärjestelmä havainnoi mielenkiintoaluemallin mukaisesti piirrettyä 

kohtaa ja ilmoittaa poikkeamat referenssipintaan verrattuna. Poikkeamat esite-

tään reaaliajassa sekä lukuina että visuaalisesti. Asettelutilanteessa voidaan ot-

taa hoitopinnasta kuva, jota voidaan verrata referenssipintaan pintatunnistusjär-

jestelmän ohjelman avulla. Mielenkiintoaluemallin avulla voidaan vähentää pinta-

tunnistusjärjestelmän havaitsemaa liikettä, joka voi johtua esimerkiksi potilaan 

hengityksestä. (Vision RT 2018a, 14.) 

 

R-ROI mielenkiintoaluemallissa pintatunnistusjärjestelmä lukee koko sädetettä-

vää rintaa. Siinä mielenkiintoalue sijoittuu sivusuunnassa luisissa rakenteissa 

keskeltä rintalastaa puoleen väliin kylkeä. Ylä-alasuunnassa alue sijoittuu ylim-

pien kylkiluiden kohdalta rinnan alle kylkikaarelle. R-ROI:ssa on mielenkiintoalu-

eella koko rinta, joten siinä huomioidaan kaikki rinnan pehmytkudos. (VisionRT 

2018b, 6; kuva 3.) 

 

 

 

KUVA 3. VisionRT:n mielenkiintoaluemalli R-ROI (VisionRT 2018b, 6) 
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Mielenkiintoaluemallissa O-ROI pintatunnistusjärjestelmä lukee rintakehää säde-

tettävän rinnan ympäriltä. O-ROI:n alueella on luisia rakenteita kylkikaaresta rin-

nan sivulta ja alta sekä keskeltä rintalastaa. Rinnan keskeltä pehmytkudosta on 

rajattu mielenkiintoalueen ulkopuolelle. (VisionRT 2018b, 8; kuva 4.) 

 

 

KUVA 4. VisionRT:n mielenkiintoaluemalli O-ROI (VisionRT 2018b, 8) 

 

T-ROI:ssa pintatunnistusjärjestelmä lukee rintalastan ja rintojen alaosan aluetta. 

Lähes koko mielenkiintoalue on luista rakennetta rintalastasta sekä rinnan alus-

ten kylkikaarista. T-ROI:ssa rinnat rajataan pois mielenkiintoalueelta. Lisäksi rin-

nan alta rajataan pallean alue pois hengitysliikkeestä aiheutuvan häiriön poista-

miseksi. (Laaksomaa 2020; kuva 5.) 

 

 

 

KUVA 5. Tays sädehoitoyksikön ja VisionRT:n yhteistyössä kehittämä mielenkiin-

toaluemalli T-ROI (Tays & VisionRT 2019) 
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Jimenezin ym. (2018) tutkimuksessa aineisto koostui 20 rintasyöpäpotilaan tie-

doista. Tutkimuksessa rintasyöpäpotilaat oli jaettu kahteen kymmenen (10) poti-

laan ryhmään, joista toisessa asettelu tehtiin perinteisesti tatuointimerkkien ja la-

serasettelun avulla. Toisessa ryhmässä asettelun apuna käytettiin AlignRT® -

pintatunnistusjärjestelmän ohjausta. Tutkimuksessa pintatunnistusjärjestelmän 

mielenkiintoaluemallina käytettiin R-ROI:ta. Asettelun tarkkuus varmistettiin orto-

gonaalisilla kV-konekuvilla, joiden perusteella havaittiin isosentripoikkeama. 

Asettelutarkkuuden keskihajonta isosentrin suhteen pintatunnistusjärjestelmä-

ryhmällä oli VRT-suunnassa 1,5 mm LNG-suunnassa 1,9 mm ja LAT-suunnassa 

1,6 mm. Vastaavasti perinteisellä laserasettelulla keskihajonta oli VRT-

suunnassa 2,2 mm, LNG-suunnassa 2,5 mm ja LAT-suunnassa 4,4 mm. Kuten 

edellä mainituissa tutkimuksissa myös Jimenezin ym. (2019) tutkimuksessa pin-

tatunnistusjärjestelmän avulla saavutettiin parempi asettelutarkkuus kuin perin-

teisellä laserasettelulla. (Jimenez ym. 2019, 45–50.) 



23 

 

5 KUVANTAOHJATTU SÄDEHOITO 

 

 

Asettelun jälkeen potilas siirretään hoitopöytää liikuttamalla hoitokohteen isosent-

riin eli hoitotasoon. Kuvantaohjatussa sädehoidossa eli IGRT:ssä potilaasta ote-

taan asettelun ja hoidon kohdistuksen varmistamiseksi sädehoitolaitteella orto-

gonaaliset kV-konekuvat eli edestä ja sivulta. Konekuvat kohdistetaan DRR-

kuvassa eli digitaalisesti rekonstruoidussa röntgenkuvassa näkyviin luisiin raken-

teisiin. (Laaksomaa ym. 2019, 22; Jussila ym. 2010, 101, 147–148). 

 

Rinnan alueen sädehoidossa sivusuunnan (LAT) hoidonkohdistus tehdään etu-

suunnan konekuvasta. Siinä asetetaan PTV-alue kohdakkain DRR-kuvan 

kanssa, mutta kohdistuksessa painotetaan kylkikaaren luisia rakenteita. Sivu-

suunnan konekuvassa tehdään pituussuunnan (LNG) kohdistus tekemällä komp-

romissi rintalastan yläosan ja PTV-alueen keskellä olevan kylkikaaren välillä. Kor-

keussuunta (VRT) kohdistetaan tekemällä kompromissi PTV-alueen keskellä ole-

van selkänikaman ja rintalastan välillä. (Tays 2019a, 8.) Konekuvan ja DRR-

kuvan erosta saadaan asettelun jälkeinen poikkeama isosentrin suhteen eli 

isosentripoikkeama. Isosentripoikkeaman perusteella tehdään vielä tarvittavat 

siirrokset hoitopöydällä ennen hoidon toteutusta. (Dawson & Jaffray 2007, 941–

942.) 

 

Konekuvista tarkkaillaan myös paikkapoikkeamia eli tiettyjä kohtia, joita ei pelk-

kää hoitopöytää siirtämällä saada kohdalleen. Rinnan alueen konekuvakohdis-

tuksessa paikkapoikkeamien avulla tarkkaillaan potilaan suoruutta selkärangan 

ylä- ja alaosasta. Mikäli paikkapoikkeamaa on yli viisi (5) millimetriä, ylittyy toi-

menpideraja eli se raja, jonka ylittyessä potilaan asentoa täytyy käydä korjaa-

massa sekä ottaa ortogonaaliset konekuvat ja tehdä kohdistus DRR-kuviin uu-

delleen. Käden asentoa tarkkaillaan olkapään luisista rakenteista, joiden toimen-

pideraja on seitsemän (7) millimetriä. Mikäli potilaalla hoidetaan myös solisalu-

etta, käden asentoa tarkkaillaan etukuvasta myös solisluusta, jonka toimenpide-

raja on viisi (5) millimetriä. (Tays 2019c, 8.) 
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Ortogonaalisten konekuvien lisäksi potilaasta kuvataan sovitusti viistokuva. Viis-

tokuva otetaan ortogonaalisten kuvien kohdistuksen sekä mahdollisten isosentri-

poikkeamakorjausten jälkeen. Viistokuvasta tarkistetaan, että asettelu pysyy toi-

menpiderajoissa ja, että ortogonaalisten kuvien kohdistus vastaa hoitotilannetta. 

Viistokuvasta tarkistetaan myös rinnan pehmytkudoksen paikka, jossa toimenpi-

deraja on viisi (5) millimetriä. Kylkikaaren luinen rakenne kohdistetaan keskelle 

PTV:tä, missä paikkapoikkeaman toimenpideraja on LGN-suunnassa viisi (5) mil-

limetriä sekä LAT- ja VRT-suunnissa neljä (4) millimetriä. (Tays 2019c, 8.) Toi-

menpiderajat vaihtelevat jonkin verran eri tutkimuksissa (Gaisberger ym. 2013; 

Hoisak & Pawlicki 2018; Ma ym. 2018; Kügele 2019; Pazos ym. 2019). Esimer-

kiksi Pazosin ym. (2019, 966) tutkimuksessa käytettiin kolmen (3) millimetrin toi-

menpiderajaa kaikissa kuvaussuunnissa ja Man ym. (2018, 3) tutkimuksessa vii-

den (5) millimetrin toimenpiderajaa. 

 

Kügelen ym. (2019) tutkimuksessa tutkittiin pintatunnistusjärjestelmän tarkkuutta. 

Tutkimuksessa oli mukana 139 rintasyöpäpotilasta, joiden sädehoito toteutettiin 

vapaassa hengityksessä. Tutkimuksessa verrattiin pintatunnistusjärjestelmää 

perinteiseen laserasetteluun. Tässä tutkimuksessa toimenpiderajana VRT-, 

LNG- ja LAT-suunnissa käytettiin neljää (4) millimetriä. Laserasettelussa 

isosentripoikkeama oli keskimäärin (Md) 4,2 mm ja pintatunnistusjärjestelmällä 

se oli keskimäärin 2,4 mm. Tutkimuksessa käytettiin neljän (4) millimetrin toimen-

piderajaa, jonka sisällä pysyi laserasetteluryhmästä 84 % ja pintatunnistusjärjes-

telmäryhmästä 95 % potilaista. Suurimmat isosentripoikkeamat ja toimenpide-

raja-arvon ylitykset johtuivat käden asettelusta. (Kügele ym. 2019, 61–68.) 



25 

 

6 TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMA 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on täydentää Tays:n sädehoitoyksikön tietoja 

AlignRT® -pintatunnistusjärjestelmän mielenkiintoaluemalleista toiminnan kehit-

tämiseksi. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla AlignRT® -pintatun-

nistusjärjestelmän mielenkiintoaluemallien asettelutarkkuutta isosentrin suhteen. 

 

Tutkimusongelma on, millä pintatunnistusjärjestelmän mielenkiintoaluemallilla 

päästään vapaassa hengityksessä toteutetussa rintasyövän sädehoidossa par-

haaseen asettelutarkkuuteen isosentrin suhteen? 
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7 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tavoitteena selittää ihmisen 

toimintaa numeerisesti eli tutkimuksen aineisto on numeroita ja tulokseksi saa-

daan numeroita. (Vilkka 2015, 57, 63, 66.) Määrällistä tutkimusta voidaan käyt-

tää, kun aineisto on mitattavassa muodossa. Tutkijan on ymmärrettävä käsitel-

tävä asia, määriteltävä käsitteet ja muuttujat. Aineiston keruu on suunniteltava 

huolellisesti ja tutkijan on varmistettava, että kysymykset kattavat koko tutkimus-

ongelman. (Vilkka 2007, 14; Kananen 2011, 13, 121; Heikkilä 2014, 27, 177–178; 

Vilkka 2015, 66–67, 193–194.) 

 

 

7.1 Määrällinen tutkimus 

 

Määrällisessä tutkimuksessa aineiston muuttujat ovat taulukkomuodossa ja ne 

on saatettu tilastollisesti käsiteltävään muotoon. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2013, 140). Tähän opinnäytetyöhön valittiin määrällinen tutkimusmenetelmä, sillä 

sen aineisto on numeraalista mittaustietoa, otantamenetelmän mukainen näyte 

ja aineiston keruu on suunniteltu etukäteen. 

 

Otantamenetelmän valinta on tapauskohtaista ja eri menetelmät voidaan jakaa 

todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotoksiin. Perusjoukosta tulee olla riittävä 

tieto, jotta pystytään luomaan luotettava yhteys perusjoukon ja otannan välillä, 

jolloin pystytään valitsemaan tutkimukseen sopiva otantamenetelmä. Todennä-

köisyysotos edellyttää, että jokaisella perusjoukosta on yhtä suuri todennäköi-

syys tulla otokseen. (Kananen 2011, 68–69.) Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan 

aina mahdollista käyttää todennäköisyysotantaa. Tällöin tutkittavien valinta suo-

ritetaan harkinnanvaraisesti ja valittua joukkoa kutsutaan näytteeksi. (Heikkilä 

2014, 38–39.) Harkinnanvaraisessa näytteessä tutkija valitsee tiettyjen ominai-

suuksien perusteella tutkimuksen kohderyhmän. Kyse ei siis ole satunnaisuu-

desta, joten ei myöskään voida puhua tilastollisesta yleistämisestä, mutta näyt-

teen voidaan olettaa esittävän tutkimuskohdetta. (Valli 2015, 21.) 
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Tässä opinnäytetyössä käytettiin otantamenetelmänä harkinnanvaraista näy-

tettä, sillä aiheen rajaamiseksi mukaan otettaville potilaille oli tarkat hoidolliset 

kriteerit. Aineiston hoidollisina sisäänottokriteereinä olivat rintasyöpäpotilaat, joi-

den sädehoito toteutetaan postoperatiivisesti eli leikkauksen jälkeen vapaassa 

hengityksessä. Edellytyksenä oli myös se, että potilaalle oli tehty rintaa säästävä 

leikkaus, mutta ei koko rinnan poistoa. Hoidettavana alueena potilaalla oli joko 

rinta eli N0 (n=13) tai rinta ja solisalue eli N+ (n=7) (Laaksomaa 2020). Tässä 

tutkimuksessa potilaan asettelutarkkuutta tarkasteltiin neljästä eri suunnasta: 

VRT-, LNG-, LAT-suunnasta sekä ROT- eli kiertosuunnasta (Liite 1). Taysin sä-

dehoitoyksikön henkilökunta keräsi tiedot isosentripoikkeamista tiedonkeruulo-

makkeelle, kun sädehoidon aloittavalla rintasyöpäpotilaalla täyttyivät sisäänotto-

kriteerit. (Liite 1). 

 

Pintatunnistusjärjestelmän asettelutarkkuudelle oli asetettu erilaisia tavoitteita 

tutkimuskohtaisesti. Laaksomaan ym. (2019, 23) tutkimuksessa tavoiteltiin yhden 

(1) millimetrin ja yhden (1) asteen asettelutarkkuutta. Kügelin ym. (2019, 64) tut-

kimuksessa asettelulle tavoiteltiin kahden (2) millimetrin ja kolmen (3) asteen 

tarkkuutta sekä Gaisbergerin ym. (2013) tutkimuksessa yhden (1) millimetrin 

asettelutarkkuutta. Tässä opinnäytetyössä potilaan asettelulle tavoiteltiin yhden 

(1) millimetrin ja yhden (1) asteen asettelutarkkuutta. 

 

 

7.2 Aineiston keruu 

 

Tays sädehoitoyksikössä seurataan rinnan alueen sädehoitopotilaiden asettelu-

tarkkuutta jokaisella hoitokerralla. Henkilökunta merkitsee lomakkeelle isosentri-

poikkeamat jokaisesta ortogonaalisesta sekä viistosuunnan konekuvauksesta. 

Sädehoitoyksikön henkilökunta laati tätä opinnäytetyötä varten tiedonkeruulo-

makkeen (liite 1). Se oli ulkonäöltään hyvin samankaltainen kuin sädehoitoyksi-

kössä kaikilla rintasyöpäpotilailla tavanomaisesti käytössä oleva konekuvauslo-

make. Tiedonkeruulomakkeiden välinen ero oli se, että tämän opinnäytetyön tie-

donkeruulomakkeeseen oli lisätty hoitokerroilla käytettävät mielenkiintoaluemal-

lit. (Liite 1.) 
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Sädehoitoyksikön henkilökunnan toimesta kerättiin tiedonkeruulomakkeelle 20 

rintasyöpäpotilaan asettelun isosentripoikkeamat jokaisen potilaan 15:sta frak-

tiosta. Potilailla pyrittiin käyttämään jokaista mielenkiintoaluemallia viidellä (5) 

hoitokerralla. Aineistoon kerättiin tiedot isosentripoikkeamista yhteensä 292 frak-

tiosta (taulukko 1). Fraktioiden lukumäärä ei toteutunut täysimääräisenä, koska 

potilaille jouduttiin antamaan hoitoja toisella hoitokoneella, jossa ei ollut AlignRT® 

-pintatunnistusjärjestelmää. Tässä opinnäytetyössä potilaan asettelussa käytet-

tiin aina BODY DICOM -referenssipintaa. (Laaksomaa 2020.) 

 

TAULUKKO 1. Fraktioiden lukumäärä (f) rintasyöpäpotilailla eri suunnissa mie-

lenkiintoaluemallin mukaan (n=292) 

 

Siirrossuunta 
Mielenkiintoaluemalli Yhteensä 

(n) O-ROI (f) R-ROI (f) T-ROI (f) 

VRT 98 97 97 292 

LNG 98 97 97 292 

LAT 97 97 97 291 

ROT 96 97 97 290 

 

Yhteistyökumppani määritti tutkimuksen kohderyhmän ja mukaan otettavien po-

tilaiden määrän. Opinnäytetyön tiedonkeruu toteutettiin osana päivittäistä laadun-

varmistusta. Tiedonkeruu aloitettiin 26.6.2019 ja lopetettiin 29.10.2019, kun tiedot 

oli saatu kerättyä 20 rintasyöpäpotilaalta. Tältä aikaväliltä aineistoon hyväksyttiin 

mukaan kaikki rintasyöpäpotilaat, joilla täyttyivät tälle opinnäytetyölle asetetut rin-

tasyöpäpotilaan hoidolliset kriteerit. 

 

 

7.3 Aineiston analysointi 

 

Käytettäessä määrällistä tutkimusmenetelmää aineistoa käsitellään tilastotieteel-

lisin menetelmin (Kananen 2011,13,17–18, 20–22). Opinnäytetyöntekijät saivat 

valmiin anonyymin aineiston sädehoitoyksiköstä Microsoft Excel -taulukkona. Ai-

neistossa tiedot olivat useampana erillisenä taulukkona, joten tiedot siirrettiin yh-

deksi yhtenäiseksi Excel -taulukoksi eli havaintomatriisiksi. Opinnäytetyön ai-

neisto analysoitiin käyttäen Microsoft Excel -laskentataulukko-ohjelmaa sekä 
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Tixel -tilasto-ohjelmaa, joka on Excelin tilasto-käyttöliittymän laajennus. Lisäksi 

havaintomatriisista poistettiin tyhjät ruudut ja tiedot järjestettiin uudelleen sellai-

seen muotoon, joka mahdollisti tietojen analysoinnin Tixel -tilasto-ohjelmassa. 

Havaintomatriisissa aineisto lajiteltiin potilaan, mielenkiintoaluemallin ja tarkas-

teltavan suunnan mukaisesti. Tixelissä aineisto käsiteltiin huomioiden jokaisen 

mielenkiintoaluemallin isosentripoikkeamat hoitopöydän eri siirrossuunnissa. 

 

Tilastollisten muuttujien jakaumasta saa yleiskuvan taulukoilla ja kuvioilla. Johto-

päätösten tekemisen tueksi tarvitaan jakaumasta laskettavia tunnuslukuja. Tun-

nuslukuja on erilaisia, joista kaikki kuvaavat muuttujan jakaumaa eri näkökul-

masta. Keskiluvut osoittavat havaintojen keskimmäistä kohtaa tai kohtaa, johon 

suurin osa havainnoista sijoittuu. (Holopainen & Pulkkinen 2012, 78–79.) Vallin 

(2015) mukaan tunnusluvuista esitetään tyypillisesti aineiston keskiarvo. Toinen 

tärkeä ryhmä on hajontaluvut, jotka tulisi aina liittää keskilukujen yhteyteen. (Valli 

2015, 77.) 

 

Välimatka- ja suhdeasteikoilla mitatuilla muuttujilla keskiarvo (mean) on eniten 

käytetty keskiluku. Keskiarvolla tarkoitetaan yleensä aritmeettista keskiarvoa. 

Keskiarvo on havaintojen summa jaettuna havaintojen lukumäärällä. Havaintoai-

neistoa analysoitaessa on muistettava keskiarvon ja mediaanin ero sekä tehtävä 

valinta siitä, mikä tunnusluku on parempi kuvaamaan aineistoa. Keskiarvossa 

huomioidaan kaikki havaintoaineiston luvut, myös yksittäiset isoimmat ja pienim-

mät poikkeamat. Mediaaniin ne taas eivät vaikuta, koska se on havaintoaineiston 

keskimmäinen luku. (Holopainen & Pulkkinen 2012, 83–85; Heikkilä 2014, 83–

84.) Pienessä havaintoaineistossa yksittäisellä ääriarvolla voi olla suuri vaikutus 

keskiarvoon (Heikkilä 2014, 83). 

 

Keskihajonta (standard deviation) on yleisin käytetty hajontaluku välimatka- ja 

suhdeasteikoilla mitatulla muuttujalla (Holopainen & Pulkkinen 2012, 90). Heik-

kilä (2014) kuvaa keskihajontaa eli standardipoikkeamaa käytetyimmäksi ja tär-

keimmäksi hajonnan mitaksi. Keskihajonnalla kuvataan sitä, miten hajallaan ha-

vaintoaineiston arvot ovat keskiarvon ympärillä, joten keskiarvosta poikkeavat 

havaintoarvot kasvattavat keskihajontaa. (Heikkilä 2014, 86.) 
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Opinnäytetyön aineistosta muodostettiin kuvioita ja tunnuslukutaulukoita. Niihin 

laskettiin laskentaohjelmalla keskiarvo, keskihajonta, mediaani, alakvartiili, ylä-

kvartiili sekä aineiston pienimmät ja suurimmat arvot (liite 2). Kuvioiksi valittiin 

laatikko-jana-kuvio, joka sopii hyvin jakaumien vertailuun. Laatikko-jana-kuviossa 

janan ääripäät kuvaavat aineiston pienintä ja suurinta lukua. Laatikko kuvaa kvar-

tiiliväliä, jossa ruudun alareuna on alakvartiili ja yläreuna yläkvartiili. Mediaania 

kuvastaa laatikon sisällä oleva pieni neliö. (Tilastokeskus n.d.) Isosentripoik-

keamat ryhmiteltiin mielenkiintoaluemallin mukaan ja ryhmille laskettiin tunnuslu-

vut. 

 

Aineistossa isosentripoikkeamat näkyvät positiivisina tai negatiivisina lukuina. Lu-

kujen etumerkki tarkoittaa kuitenkin vain isosentripoikkeaman suuntaa hoitopöy-

dän liikkeenä. Tämän vuoksi aineistoa tarkasteltaessa kaikkia etumerkkejä käsi-

teltiin positiivisina. Mikäli luvut olisi kirjattu laskentaohjelmiin alkuperäisillä etu-

merkeillä, olisi tuloksissa keskiarvo ja keskihajonta olleet pienemmät ja lähem-

pänä nollaa kuin todellisuudessa. 

 

Tässä opinnäytetyössä parhaalla asettelutarkkuudella tarkoitetaan sitä, kun ko-

nekuvakohdistuksessa ei ole ollut isosentripoikkeamaa. Konekuvakohdistuk-

sessa tarkasteltiin neljää (4) eri siirrossuuntaa. Yhdellä fraktiokerralla paras aset-

telutarkkuus on voitu saavuttaa yhdessä tai useammassa siirrossuunnassa. Ai-

neistosta poimittiin fraktiokerrat, jolloin asettelussa oli saavutettu paras asettelu-

tarkkuus. Niistä muodostettiin pylväsdiagrammi tulosten havainnollistamiseksi. 
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8 TULOKSET 

 

 

Vapaassa hengityksessä hoidettujen rintasyöpäpotilaiden asettelutarkkuuden tu-

lokset on ilmoitettu mielenkiintoaluekohtaisesti kuvioissa ja taulukoissa. Muuttu-

jana kuvioissa ja taulukoissa on käytetty hoitopöydän siirrossuuntaa VRT, LNG, 

LAT ja ROT. Koska tarkastelussa mukaan on otettu koko aineisto (n=292), kaik-

kien mielenkiintoaluemallien pienin isosentripoikkeaman arvo on nolla (0), jolloin 

isosentripoikkeamaa ei ole ollut. 

 

 

8.1 Mielenkiintoaluemallien asettelutarkkuus 

 

Kuviossa 3 on esitetty rintasyöpäpotilaiden sädehoidon asettelutarkkuutta 

isosentrin suhteen VRT-suunnassa. Isosentripoikkeamien keskiarvo oli O-ROI:lla 

0,18 cm, R-ROI:lla 0,22 cm ja T-ROI:lla 0,21 cm, keskihajonnan ollessa O-ROI:lla 

0,19 cm, R-ROI:lla 0,16 cm ja T-ROI:lla 0,19 cm. (Kuvio 3; Liite 2, aulukko 1a.)   

 

 

 

KUVIO 3. Asettelutarkkuus isosentripoikkeamina (cm) mielenkiintoaluemalleittain 

VRT-suunnassa (Liite 2, Taulukko 1a) 

 

Kuviossa 4 on esitetty rintasyöpäpotilaan asettelutarkkuus LNG-suunnassa 

isosentripoikkeamina. Keskiarvo asettelutarkkuudessa oli O-ROI:lla 0,19 cm, R-

─Keskiarvo 

─Keskihajonta 



32 

 

ROI:lla 0,25 cm ja T-ROI:lla 0,19 cm. LNG-suunnassa asettelutarkkuuden keski-

hajonta rintasyöpäpotilailla oli O-ROI:lla 0,18 cm, R-ROI:lla 0,25 cm ja T-ROI:lla 

0,19 cm. (Kuvio 4; Liite 2, Taulukko 1b.) 

 

 

 

KUVIO 4. Asettelutarkkuus isosentripoikkeamina (cm) mielenkiintoaluemalleittain 

LNG-suunnassa (Liite 2, Taulukko 1b)  

 

Kuviossa 5 on esitetty rintasyöpäpotilaiden asettelutarkkuutta LAT-suunnassa. 

Isosentripoikkeamien keskiarvo oli O-ROI:lla 0,27 cm, R-ROI:lla 0,24 cm ja T-

ROI:lla 0,23 cm, keskihajonnan ollessa O-ROI:lla 0,25 cm, R-ROI:lla 0,20 cm ja 

T-ROI:lla 0,19 cm. (Kuvio 5; Liite 2, Taulukko 1c.) 

 

 

 

─Keskiarvo 

─Keskihajonta 
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KUVIO 5. Asettelutarkkuus isosentripoikkeamina (cm) mielenkiintoaluemalleittain 

LAT-suunnassa (Liite 2, Taulukko 1c)  

 

Kuviossa 6 rintasyöpäpotilaiden asettelutarkkuuden keskiarvo ROT-suunnassa 

oli O-ROI:lla 0,82°, R-ROI:lla 0,95° ja T-ROI:lla 0,65°. Keskihajonta asettelutark-

kuudessa oli O-ROI:lla 0,81°, R-ROI:lla 0,93° ja T-ROI:lla 0,66°. (Kuvio 6; Liite 2, 

Taulukko 1d.) 

 

 

 

KUVIO 6. Asettelutarkkuus isosentripoikkeamina (°) mielenkiintoaluemalleittain 

ROT-suunnassa (Liite 2, Taulukko 1d)  

 

─Keskiarvo 

─Keskihajonta 

 

─Keskiarvo 

─Keskihajonta 
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8.2 Fraktiokerrat, jolloin saavutettiin paras asettelutarkkuus 

 

Opinnäytetyössä kerättiin aineistosta (n=292) omaan taulukkoonsa mielenkiinto-

aluemallien fraktiokertojen lukumäärät (f), jolloin rintasyöpäpotilaiden asettelussa 

päästiin parhaaseen asettelutarkkuuteen isosentrin suhteen (ei isosentripoik-

keamaa). Nämä fraktiokertojen lukumäärät on esitetty mielenkiintoaluemalleittain 

kuviossa 7. Rintasyöpäpotilaan asettelussa saavutettiin paras asettelutarkkuus 

VRT-suunnassa O-ROI:lla (n=98) yhteensä 22 fraktiolla, R-ROI:lla (n=97) 11 

fraktiolla ja T-ROI:lla (n=97) 15 fraktiolla. Paras asettelutarkkuus isosentrin suh-

teen LNG-suunnassa saavutettiin O-ROI:lla 10 fraktiolla, R-ROI:lla 13 fraktiolla ja 

T-ROI:lla 17 fraktiolla. LAT-suunnassa parhaseen asettelutarkkuuteen päästiin 

O-ROI:lla 11 fraktiolla, R-ROI:lla 5 fraktiolla ja T-ROI:lla 13 fraktiolla. Parhaaseen 

asettelutarkkuuteen isosentrin suhteen päästiin ROT-suunnassa R-ROI:lla ja T-

ROI:lla 19 fraktiolla sekä O-ROI:lla 17 fraktiolla. Kaikkien siirrossuuntien yhteen-

lasketut fraktiokerrat, jolloin rintasyöpäpotilaiden asettelussa saavutettiin paras 

asettelutarkkuus, oli O-ROI:lla 60 fraktiolla, R-ROI:lla 48 fraktiolla ja T-ROI:lla 64 

fraktiolla. (Kuvio 7; liite 3, taulukko 1.) 

 

 

 

KUVIO 7. Fraktioiden lukumäärät (f), jolloin saavutettiin paras asettelutarkkuus 
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9 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla AlignRT® pintatunnistusjärjestelmän 

mielenkiintoaluemallien asettelutarkkuutta isosentrin suhteen. Sán ym. (2018) ja 

Jimenezin ym. (2019) tutkimuksissa käytettiin mielenkiintoaluemallia, joka ulottui 

koko sädehoidettavan rintarauhasen alueelle. Kyseinen mielenkiintoaluemalli 

vastaa tässä opinnäytetyössä esiteltyä R-ROI:ta. Edellä mainitut tutkimukset ei-

vät ole täysin samanlaisia tämän opinnäytetyön kanssa, mutta tuloksia voidaan 

kuitenkin vertailla suuntaa-antavasti. 

 

 

9.1 Opinnäytetyön tulosten tarkastelu 

 

Opinnäytetyön aineisto koostui 20 rintasyöpäpotilaan isosentripoikkeamien tie-

doista. Myös Sán ym. (2018), Jimenezin ym. (2019) ja Pazoksen ym. (2019) tut-

kimuksissa aineistossa oli tiedot 20 rintasyöpäpotilaan isosentripoikkeamista. 

Sen sijaan Laaksomaan ym. (2019) tutkimuksessa aineisto koostui 51 rinta-

syöpäpotilaan isosentripoikkeamista. Kyseisissä tutkimuksissa rintasyöpäpotilai-

den sädehoito toteutettiin vapaassa hengityksessä kuten tässäkin opinnäyte-

työssä. 

 

Opinnäytetyön tuloksissa isosentripoikkeamien keskiarvo oli VRT-suunnassa O-

ROI:lla (n=98) pienin verrattuna toisiin mielenkiintoaluemalleihin. Keskihajonnan 

perusteella O-ROI:lla ja T-ROI:lla (n=97) oli kuitenkin päästy samaan asettelu-

tarkkuuteen sen ollessa molemmilla 0,19 cm. (Taulukko 2; Liite 2, Taulukko 1a.) 

Sá ym. (2018) tutkimuksessa keskihajonta (SD) VRT-suunnassa oli 0,14 cm ja 

Jimenezin ym. (2019) tutkimuksessa se oli 0,15 cm. (Taulukko 2.) Edellä mainit-

tujen tulosten perusteella näyttäisi siltä, että O-ROI:lla ja T-ROI:lla päästiin pa-

rempaan asettelutarkkuuteen kuin R-ROI:lla. 

 

LNG-suunnassa O-ROI:lla ja T-ROI:lla oli sama keskiarvo 0,19 cm ja R-ROI:n 

(n=97) keskiarvo oli 0,25 cm (Liite 2, Taulukko 1b). Jimenezin ym. (2019) tutki-

muksessa asettelutarkkuuden keskiarvo oli 0,23 cm ja keskihajonta 0,19 cm. Sán 



36 

 

ym. (2018) tutkimuksessa LNG-suunnan keskiarvoksi saatiin 0,5 cm ja keskiha-

jonnaksi 0,29 cm. Tässä opinnäytetyössä keskihajonta oli LNG-suunnassa R-

ROI:lla suurin 0,25 cm, T-ROI:lla 0,19 cm ja O-ROI:lla pienin keskihajonnan ol-

lessa 0,18 cm. (Taulukko 2.) 

 

LAT-suunnassa asettelutarkkuuden keskihajonta oli O-ROI:lla suurin 0,25 cm ja 

T-ROI:lla pienin 0,19 cm. Sá ym. (2018) tutkimuksessa LAT-suunnan keskiha-

jonta oli 0,13 cm, kun taas Jimenezin ym. (2019) tutkimuksessa asettelutarkkuu-

den keskihajonnaksi saatiin 0,25 cm. (Taulukko 2.) Tämän opinnäytetyön tulok-

sissa keskiarvo oli saman suuntainen keskihajonnan tulosten kanssa, T-ROI:n 

keskiarvon ollessa pienin (Taulukko 2; Liite 2, Taulukko 1c). Tämän opinnäyte-

työn tulosten perusteella näyttäisi siltä, että LAT-suunnassa parhaaseen asette-

lutarkkuuteen päästiin T-ROI:n avulla. Sama havainto voidaan tehdä verratta-

essa tuloksia Sá ym. (2018) sekä Jimenezin ym. (2019) tutkimuksiin. 

 

ROT-suunnassa mielenkiintoaluemallien väliset erot asettelutarkkuudessa olivat 

suuremmat kuin muissa siirrossuunnissa. Keskihajonta oli suurin R-ROI:lla sen 

ollessa 0,93° ja toiseksi suurin O-ROI:lla 0,81°. Selkeästi tarkimpaan asetteluun 

päästiin T-ROI:lla keskihajonnan ollessa 0,66°. Keskiarvot olivat keskihajonnan 

kanssa samansuuntaiset, T-ROI:lla keskiarvon ollessa pienin 0,65°. (Taulukko 2; 

Liite 2, Taulukko 1d.) Sán ym. (2018) tutkimuksessa asettelutarkkuuden keskiha-

jonta oli ROT-suunnassa 1,6°. Tässä opinnäytetyössä käytetyillä mielenkiinto-

aluemalleilla päästiin aineiston perusteella kaikissa siirrossuunnissa hyvin sa-

mankaltaisiin tuloksiin kuin Sán ym. (2018) ja Jimenezin ym. (2019) tutkimuk-

sissa. (Taulukko 2.) 
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TAULUKKO 2. Mielenkiintoaluemallien asettelutarkkuuden (cm ja °) keskihajonta 

(SD) siirrossuunnittain (Sá ym. 2018; Jimenez ym. 2019; liite 2) 

 

Mielenkiintoalue-

malli / tutkimus  

Siirrossuunta (SD) 

VRT 
(cm) 

LNG 
(cm) 

LAT 
(cm) 

ROT 
(°) 

O-ROI (n=98) 0,19 0,18 0,25 0,81 

R-ROI (n=97) 0,16 0,25 0,20 0,93 

T-ROI (n=97) 0,19 0,19 0,19 0,66 

Sá ym. (2018) 0,14 0,29 0,13 1,6 

Jimenez ym. (2019) 0,15 0,19 0,16 - 

 

Tämän opinnäytetyön aineistossa kaikilla mielenkiintoaluemalleilla oli jokaisessa 

siirrossuunnassa fraktiokertoja, jolloin isosentripoikkeamaa ei ollut lainkaan. Näi-

den fraktiokertojen lukumäärät (f) koottiin mielenkiintoaluemallikohtaisesti siirros-

suunnittain taulukkoon. Yhteenlaskettuna O-ROI:lla (n=98) paras asettelutark-

kuus saavutettiin 60 fraktiolla, R-ROI:lla (n=97) 48 fraktiolla ja T-ROI:lla (n=97) 

yhteensä 64 fraktiolla. (Liite 3.) 

 

Mielenkiintoaluemallikohtaisesti siirrossuuntia tarkasteltaessa voidaan havaita, 

että jokaisella mielenkiintoaluemallilla erottuu tietty siirrossuunta, jossa oli saavu-

tettu paras asettelutarkkuus. O-ROI:lla oli suurin vaihtelu siirrossuuntien välillä, 

sillä VRT-suunnassa parhaaseen asettelutarkkuuteen päästiin 22 fraktiolla, mutta 

LNG-suunnassa 10 fraktiolla. R-ROI:lla parhaaseen asettelutarkkuuteen päästiin 

ROT-suunnassa 19 fraktiolla, mutta LAT-suunnassa vain 5 fraktiolla. T-ROI:lla 

paras asettelutarkkuus saavutettiin kaikissa siirrossuunnissa tasaisemmin. LNG- 

ja LAT-suunnissa parhaaseen asettelutarkkuuteen päästiin useimmiten T-

ROI:lla. Tuloksia tarkastelemalla voitiin havaita, että LAT-suunta oli ollut kaikilla 

mielenkiintoaluemalleilla haastavin siirrossuunta potilaan asettelussa. (Liite 3.) 

 

 

9.2 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimusten tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman totuudenmukaista ja luo-

tettavaa tietoa. Vaikka tutkimuksissa pyritään välttämään virheitä, tutkimusten 
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pätevyys ja luotettavuus vaihtelee, minkä takia niitä on arvioitava. Luotettavuu-

den arvioinnissa tarkastellaan tutkimuksen pätevyyttä, pysyvyyttä ja kykyä tuot-

taa ei-sattumanvaraisia tuloksia, jolloin toistettaessa tutkimus päästään samoihin 

tuloksiin. (Kananen 2011, 118–121; Hirsjärvi ym. 2013, 231–232; Heikkilä 2014, 

27–28, 176–178; Vilkka 2015, 193–194.) 

 

Tutkimuksen pätevyyden kannalta on olennaista se, että tiedonkeruulomake on 

yksiselitteinen ja selkeä, eikä sitä voi ymmärtää väärin (Vilkka 2015, 193–194). 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin Tays sädehoitoyksikön laatimaa tiedonkeruulo-

maketta, joka oli selkeä ja ymmärrettävä. Se vastasi sisällöltään ja tarvittavilta 

merkinnöiltä lähes täysin konekuvauslomaketta, jota käytetään kaikilla rinta-

syöpäpotilailla päivittäisessä laadunvarmistuksessa. Erona oli, että tätä opinnäy-

tetyötä varten käytettyyn tiedonkeruulomakkeeseen merkittiin kulloinkin käytetty 

mielenkiintoaluemalli. Lomakkeen selkeys vaikuttaa myös tutkimuksen luotetta-

vuuteen, sillä tutkimuksen on oltava toistettavissa (Vilkka 2015, 193–194). 

 

Tutkimuksen toteuttamista auttaa edustavan otoksen saaminen ja korkea vas-

tausprosentti (Heikkilä 2014, 27). Tässä opinnäytetyössä rintasyöpäpotilaan hoi-

dolliset sisäänottokriteerit sekä tutkimusasetelma oli tarkoin määritelty, joka pa-

ransi tutkimuksen toistettavuutta. Tätä opinnäytetyötä varten tehtävä tiedonkeruu 

suoritettiin osana päivittäistä laadunvarmistusta, joten se ei poikennut tavanomai-

sesta. 

 

Otannan koko vaikuttaa luotettavuuteen, sillä mitä pienempi otanta on, sitä sat-

tumanvaraisempia tulokset ovat. Tutkimus on sitä luotettavampi, mitä vähemmän 

sattuma vaikuttaa tuloksiin. Lisäksi otantaa suunniteltaessa ja otoskokoa määri-

teltäessä tulee ottaa huomioon poistuman eli kadon vaikutus. (Heikkilä 2014, 28, 

41–42, 178.) Opinnäytetyön luotettavuutta heikensi se, että aineistosta puuttui 

muutamia isosentripoikkeamien arvoja (Taulukko 1). Heikkilän (2014, 28) mu-

kaan vastaamattomuuden eli kadon vuoksi tavoiteltu otoskoko saattaa muuttua 

tutkimuksen edetessä. Tavoitteena oli, että rintasyöpäpotilailla olisi fraktioita ollut 

yhteensä 300, mikäli kaikilla olisi toteutunut 15 hoitokertaa. Opinnäytetyön aineis-

tossa oli kuitenkin isosentripoikkeamat 292 fraktiosta. Kato selittyy sillä, että pin-

tatunnistusjärjestelmää käyttävä hoitokone ei ollut käytössä ja potilaat hoidettiin 



39 

 

toisella hoitokoneella. Myös inhimillinen virhe aiheutti katoa sillä, kun isosentri-

poikkeamaa ei jossakin siirrossuunnassa ollut, osa henkilökunnasta ei merkinnyt 

tiedonkeruulomakkeeseen mitään. (Laaksomaa 2020.) Edellä mainitusta johtuen 

VRT- ja LNG-suunnissa O-ROI:lla on yksi (1) fraktio enemmän kuin muilla mie-

lenkiintoaluemalleilla, sekä ROT-suunnassa O-ROI:lla on yksi (1) fraktio vähem-

män kuin muilla. (Taulukko 1). 

 

Valmiissa aineistossa tiedot oli järjestetty useampaan erilliseen Excel-tauluk-

koon. Lisäksi lukuarvojen väleihin oli jätetty tyhjiä soluja. Jotta tuloksia pystyttiin 

käsittelemään Tixel-tilasto-ohjelman avulla, opinnäytetyöntekijöiden täytyi kirjata 

ja järjestää aineiston tiedot uudelleen yhtenäiseen havaintomatriisiin. Aineiston 

arvojen siirtäminen manuaalisesti taulukosta toiseen mahdollistaa aina inhimilli-

sen virheen mahdollisuuden. Suurin osa lähteinä käytetyistä artikkeleista oli kan-

sainvälisiä tutkimuksia ja ne piti kääntää suomen kielelle. Artikkelit sisälsivät pal-

jon ammattisanastoa, eivätkä käytetyt käsitteet olleet aina yhdenmukaisia. Kään-

nettäessä tekstiä toiselle kielelle voi tulla käännösvirheitä, joka vaikuttaa opinnäy-

tetyön luotettavuuteen. 

 

Kaikilta rintasyöpäpotilailta kerättiin tiedot ensimmäisestä fraktiosta lähtien. En-

simmäisten kolmen fraktion jälkeen hoitosuunnitelmaan tehdään tarvittavat kor-

jaukset systemaattisen virheen poistamiseksi (Laaksomaa 2019, 22). Luotetta-

vassa tutkimuksessa tuloksissa ei ole systemaattista virhettä, mikä on satun-

naista virhettä paljon vaarallisempi. Systemaattinen virhe vaikuttaa tutkimuksen 

luotettavuuteen, mutta sen vaikutus vähenee otoskoon kasvaessa. (Heikkilä 

2014, 177.) Tämän opinnäytetyön luotettavuutta olisi voinut lisätä aloittamalla tie-

tojen kerääminen vasta neljännellä fraktiolla, jolloin tuloksista voitaisiin sulkea 

pois systemaattista virhettä. Luotettavuutta olisi voinut parantaa myös suurem-

malla otoskoolla, jolloin satunnaisten poikkeaminen vaikutus tuloksiin olisi pie-

nempi. 

 

Eettisyyteen vaikutti se, että tietojen kerääminen opinnäytetyön aineistoon ei vai-

kuttanut rintasyöpäpotilaiden saamaan hoitoon. Tutkimukseen valittiin mukaan 

vain potilaat, joiden hoitosuunnitelma oli opinnäytetyön rintasyöpäpotilaan hoidol-

listen sisäänottokriteerien mukainen. Rintasyöpäpotilaiden saama hoidon laatu ei 
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heikentynyt eri mielenkiintoaluemallien käytöstä, sillä potilaiden asettelu varmis-

tettiin päivittäisellä konekuvantamisella. Henkilökunta keräsi tiedot hoitokertojen 

yhteydessä, joten opinnäytetyöhön osallistuminen ei vaatinut ylimääräisten hen-

kilöiden läsnäoloa hoitotilanteissa. Aineisto toimitettiin opinnäytetyön tekijöille 

anonyyminä aineistona, eikä opinnäytetyön tekeminen vaatinut rintasyöpäpotilai-

den potilastietojen lukemista. 

 

 

9.3 Oma oppimiskokemus ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Opinnäytetyön tekoprosessi alkoi aiheiden valinnalla. Sädehoidon teoriaopinnot 

eivät olleet alkaneet, joten kaikki tieto sädehoidosta oli täysin uutta. Pintatunnis-

tusjärjestelmän mielenkiintoaluemallit rintasyövän sädehoidossa kuulosti kuiten-

kin aiheena erittäin mielenkiintoiselta. Lisäksi aiheen ajankohtaisuus sekä uuden 

tutkimustiedon tuottaminen kiehtoivat. Osittain aiheen valintaan vaikutti myös se, 

että opinnäytetyön tekijät olivat kiinnostuneempia menetelmällisesti määrällisen, 

kuin laadullisen tai toiminnallisen opinnäytetyön tekemisestä. 

 

Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin tiedonhaulla, mikä osoittautui todella haasta-

vaksi. Tähän vaikutti se, että pintatunnistusjärjestelmä on uusi menetelmä säde-

hoidossa ja tutkittua tietoa oli hyvin vähän. Hakusanojen keksiminen oli vaikeaa, 

sillä pintatunnistusjärjestelmästä käytettiin englanniksi useita erilaisia nimityksiä, 

esimerkiksi; optical surface management system, 3D surface imaging, three-di-

mensional surface scanning, surface-guided positioning. Tiedonhakutaidot kui-

tenkin kehittyivät lukemalla hakukriteerit täyttävien tutkimuksien lähdeluetteloja, 

joista löytyi uusia tutkimuksia ja hakusanoja. Löytyneiden tutkimusten osalta 

haasteena oli niiden samankaltaisuus. Lähes kaikissa tutkimuksissa pintatunnis-

tusjärjestelmän avulla saavutettua asettelutarkkuutta oli verrattu tavanomaiseen 

laserasetteluun, mutta mielenkiintoaluemalleja ei ollut vertailtu toisiinsa. Tästä 

johtuen tutkimustuloksia ei pystynyt suoraan vertaamaan tämän opinnäytetyön 

tuloksiin muuten kuin suuntaa-antavasti. Lisäksi monet tutkimukset oli tehty toi-

sella pintatunnistusjärjestelmällä, jossa ei ole mielenkiintoaluemalleja. 
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Opinnäytetyöprosessi opetti tiedon hakemista, tieteellisten julkaisujen lukemista, 

lähdekriittisyyttä, tieteellisen tekstin kirjoittamista sekä viittaus- ja lähdemerkintö-

jen kirjausta. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi oli pitkä, mikä edellytti 

opinnäytetyöntekijöiltä pitkäjänteisyyttä ja ajankäytön hallintaa. Prosessin ede-

tessä opinnäytetyöntekijät tunsivat taitojensa kehittyvän ja osaamisen lisäänty-

vän merkittävästi. Opinnäytetyöntekijät perehtyivät määrälliseen tutkimusmene-

telmään sekä tieteellisen tutkimuksen raportointiin. 

 

Jatkotutkimusehdotuksena mielenkiintoaluemallien asettelutarkkuutta voisi ver-

rata ortogonaalisten konekuvien sijaan KKTT eli kartiokeilatietokonetomogra-

fiakuviin. Lisäksi tutkimukseen voisi käyttää suurempaa otantaa sekä aineiston 

keruun voisi aloittaa neljännestä hoitokerrasta systemaattisen virheen poista-

miseksi. 
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LIITTEET 

Liite 1. Tiedonkeruulomake (Tays 2019) 
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Liite 2. Mielenkiintoaluemallien asettelutarkkuus siirrossuunnittain 

 

TAULUKKO 1a. Isosentripoikkeamat (cm) eri mielenkiintoaluemalleissa VRT-

suunnassa 

 

 

 

TAULUKKO 1b. Isosentripoikkeamat (cm) eri mielenkiintoaluemalleissa LNG-

suunnassa 

 

 

 

TAULUKKO 1c. Isosentripoikkeamat (cm) eri mielenkiintoaluemalleissa LAT-

suunnassa 

 

 

 

 

 

 

Isosentripoikkeama (cm)

Ryhmittelymuuttuja: Suunta, VRT

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Maksimi Lkm

O-ROI 0,18 0,19 0,0 0,03 0,14 0,24 0,72 98

R-ROI 0,22 0,16 0,0 0,07 0,21 0,32 0,55 97

T-ROI 0,21 0,19 0,0 0,07 0,17 0,34 0,89 97

Yht 0,20 0,18 0,0 0,07 0,17 0,31 0,89 292

Isosentripoikkeama (cm)

Ryhmittelymuuttuja: Suunta, LNG

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Maksimi Lkm

O-ROI 0,19 0,179 0,0 0,07 0,14 0,27 0,75 98

R-ROI 0,25 0,249 0,0 0,07 0,21 0,36 1,23 97

T-ROI 0,19 0,188 0,0 0,04 0,14 0,27 0,89 97

Yht 0,21 0,209 0,0 0,04 0,17 0,27 1,23 292

Isosentripoikkeama (cm)

Ryhmittelymuuttuja: Suunta, LAT

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Maksimi Lkm

O-ROI 0,27 0,25 0,0 0,10 0,21 0,38 1,31 97

R-ROI 0,24 0,20 0,0 0,07 0,21 0,35 0,89 97

T-ROI 0,23 0,19 0,0 0,07 0,21 0,31 0,86 97

Yht 0,25 0,22 0,0 0,07 0,21 0,36 1,31 291
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TAULUKKO 1d. Isosentripoikkeamat (°) eri mielenkiintoaluemalleissa ROT-

suunnassa 

 

  

Isosentripoikkeama (°)

Ryhmittelymuuttuja: Suunta, ROT

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Maksimi Lkm

O-ROI 0,82 0,81 0,0 0,20 0,55 1,33 3,20 96

R-ROI 0,95 0,93 0,0 0,20 0,80 1,40 3,70 97

T-ROI 0,65 0,66 0,0 0,10 0,40 1,10 2,80 97

Yht 0,81 0,81 0,0 0,20 0,50 1,30 3,70 290
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Liite 3. Rintasyöpäpotilaan paras asettelutarkkuus 

 

TAULUKKO 1. Fraktiokertojen lukumäärät (f), jolloin rintasyöpäpotilaiden asette-

lussa saavutettiin paras asettelutarkkuus isosentrin suhteen (n=292) 

Siirrossuunta 
Mielenkiintoaluemalli 

O-ROI (n=98) R-ROI (n=97) T-ROI (n=97) 

VRT (f) 22 11 15 

LNG (f) 10 13 17 

LAT (f) 11 5 13 

ROT (f) 17 19 19 

Yhteensä (f) 60 48 64 

 


